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Escolto i parlo

Activitats de comprensió oral sobre la llengua, 
amb propostes de parla individual i de grup, a 
partir d’un treball sistemàtic d’escolta de textos 
orals que provenen de situacions de la vida 
quotidiana.

Localització i interpretació d’informacions

Seguiment d’instruccions

Interpretació i valoració d’emocions

Interpretació de seqüències temporals

Interpretació d’elements espacials

Interpretació de converses

Interpretació de textos literaris

Contextos de comunicació de la vida quotidiana

Ús de la llengua per escoltar i parlar sobre 

l’espai (descriure), el temps (narrar), els 

continguts (informar i conversar), les opinions 

(conversar i argumentar) i els textos literaris.

Llegeixo i escric

Activitats per afavorir la comprensió i l’ús de la 
lectura i l’escriptura, en situacions comunicatives 
contextualitzades, tot respectant les capacitats 
metalingüístiques desenvolupades per l’infant. 

Comprensió de les accions de llegir i escriure

Discriminació entre imatges, lletres i nombres 

Lectura i escriptura de paraules a partir de la 

deducció i la comparació

Contextos de comunicació de la vida quotidiana

Ús de la llengua per llegir i escriure sobre l’espai 

(descriure), el temps (narrar), els continguts 

(informar), les opinions (argumentar) i els textos 

literaris.

Descobreixo les peces de la llengua

Activitats per descobrir com són els sons de la 
llengua (en un treball gradual de consciència 
fonològica) i com són les lletres de l’alfabet. Els 
aprenentatges es vehiculen a través de cançons.

Discriminació auditiva de sons de l’entorn 

Consciència fonològica (la paraula i la rima) 

Memorització auditiva

Noms de les lletres

Forma de les lletres

Codificació de les activitats

  Consciència fonològica i consciència del so

  Discriminació visual de les lletres

  Nom de les lletres

  Memorització auditiva
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SONS I SOROLLS
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Escolta els sons i els sorolls de la classe. Després, marca amb pintura de dit d’on provenen els sons i els sorolls.

NOM

PISTA 1: Sons i sorolls  
de l’escola.



SONS CURTS I SONS LLARGS 
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Escolta els sons de la trompeta: el primer és curt, el segon, llarg. Després, relaciona els altres instruments  
segons si el seu so és curt o llarg. 

NOM

PISTA 2: Sons curts i sons llargs 
d’instruments.




